
ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 20.01.2017 № 7
         м. Золотоноша

Про роботу міськвиконкому щодо забезпечення реалізації
громадянами конституційного права на звернення за 2016 рік

Заслухавши та обговоривши інформацію відділу організаційного
забезпечення, контролю та кадрової роботи міськвиконкому щодо забезпечення
безумовного виконання вимог Конституції України, Закону України „Про
звернення громадян”, Указу Президента України від 07.02.2008 № 109 „Про
першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування
конституційного права громадян на звернення до органів державної влади та
органів місцевого самоврядування”, з метою належного виконання роботи із
зверненнями громадян, не допущення порушення строків розгляду заяв і
звернень, підвищення відповідальності за якість відповідей на заяви та
вирішення порушуваних питань по суті, керуючись п. 1 „б” ч. 1 ст. 38 Закону
України „Про місцеве самоврядування в Україні”,-

виконком міської ради вирішив:

1. Інформацію відділу організаційного забезепечення, контролю та
кадрової роботи щодо роботи міськвиконкому по забезпеченню реалізації
громадянами конституційного права на звернення за 2016 рік взяти до відома.

2. Роботу управлінь, відділів, спеціалістів міськвиконкому з листами,
скаргами, зверненнями  громадян визнати задовільною.

3. Заступникам міського голови, керівникам структурних підрозділів
виконкому міської ради продовжити особистий контроль розгляду заяв
(звернень) громадян, недопущення формалізму при підсумковому інформуванні
заявників щодо піднятих питань, якісної підготовки відповідей заявникам та на
недопустимість безпідставних затримок у роботі із зверненнями громадян.

4. Відділу організаційного забезпечення, контролю та кадрової роботи
(Левченко В.А.):

4.1.Продовжити проводити аналітичну роботу (підбиття підсумків роботи
зі зверненнями громадян за півріччя та рік, узагальнення причин надходжень
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звернень громадян) та постійно висвітлювати питання роботи зі зверненнями
громадян.

4.2. Здійснювати організацію розгляду електронних петицій, адресованих
Золотоніській міській раді, відповідно до Закону України „Про внесення змін до
Закону України „Про звернення громадян” щодо електронного звернення та
електронної петиції”.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами
міськвиконкому Тітаренко О.В. та відділ організаційного забезпечення,
контролю та кадрової роботи (Левченко В.А.)

Міський голова В.О.Войцехівський

Левченко 52630
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